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Bevezetés 
 
 
 
 Digitális kamera segítségével csak a fényhullám intenzitása rögzíthető közvetlenül. Ez azt 
jelenti, hogy a fázis, tehát a komplex amplitúdó csak közvetve mérhető mennyiség. A digitális 
holografikus interferometriában (DHI – Digital Holographic Interferometry) és elektronikus 
szemcsekép interferometriában (ESPI – Electronic Speckle Pattern Interferometry, vagy 
másnéven TV-holográfia) rejlő újítás, hogy a fázist/fázisváltozást az interferencia elvén 
kódolja. A rögzítés CCD, CMOS kamerák segítségével történik, mely a hullámtér 
mintavételezésének és kvantálásának felel meg, így a kamera képpontméretének, 
érzékenységének, jel/zaj viszonyának igen fontos szerepe van. A digitális képi adat a 
hullámtérről tartalmaz hullámtani elven kódolt információt, ami szintén hullámtani elven 
nyerhető ki belőle. Ezeket a koherens optikai mérési eljárásokat elterjedten alkalmazzák 
optikailag diffúz felületű tárgyak elmozdulásának, deformációjának, alakjának 
nagypontosságú (fényhullámhossz nagyságrendjébe eső) mérésére. A digitális módszerek 
legnagyobb előnye, hogy érintés- és roncsolásmentes mérést tesznek lehetővé gyors és 
széleskörű számítógépes feldolgozással kombinálva.  
 DHI és ESPI közös tulajdonsága, hogy az alakváltozással vagy alakkal, mint mért 
mennyiséggel arányos fázisváltozást kontúrvonalas képekből lehet meghatározni, a csíkok 
származtatása azonban eltérő fizikai elven alapul. DHI összeállításban ezek 
interferenciacsíkok, így a fázisinformáció számolható, ESPI esetén azonban a szemcseképek 
fázis szerinti korrelációja által létrehozott korrelációs csíkok. A fázisinformáció a számolás 
közben elvész, fázistolt felvételek rögzítésével azonban lehetőség van a visszaállítására.  
 Az eljárások azonos felhasználási területet megcélzó módszerek, előnyeik és hátrányaik 
eltérő területen mutatkoznak meg: míg ESPI esetén a különbségi képek számolása sokkal 
gyorsabb, mint a hologramok numerikus rekonstrukciója, addig egy digitális hologramból 
több információ nyerhető ki. Gyakorlati mérések esetén az eredményül kapott kontúrvonalak 
minősége, feldolgozhatósága kulcsfontosságú feltétele a sikeres mérésnek. Nagy deformációk, 
vagy túlságosan egyenetlen felületek vizsgálatakor a csíkok azonban besűrűsödnek. A 
tárgyhullámok korrelációja hiába eredményezne még jó minőségű csíkokat, azok kis területen 
jelennek meg, kiértékelésük nem lehetséges. A digitális kamerák diszkrét eszközök, a 
mintavételi tétel betartása igen fontos, így a minimális csíktávolság és a zaj meghatározza a 
feldolgozhatóságot. DHI mérések esetén a kiértékelhető csíkok maximális számát tovább 
korlátozza, hogy rekonstrukció után a tárgy éles képe nem tölti ki a teljes képet, mivel a 
diffrakció számolás eredményeként azon más rendek is megjelennek. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy az egyik legfontosabb cél a felső méréshatár kiterjesztése. Ehhez 
korábban szuperkép, összehasonlító és csíkkompenzációs mérési módszereket fejlesztettek. 
Utóbbi eljárás egy tisztán numerikusan végrehajtott összehasonlító mérés, mely a komplex 
amplitúdó mesterséges manipulációján alapul. A módszerek kutatásában korábban már több 
jelentős eredmény is született a Fizika Tanszéken.  
 A technika rohamos fejlődésével az optikai elrendezésekben egyre több számítógéppel 
vezérelhető, aktív optikai elem jelenik meg (digitális kamera, térbeli fénymodulátor, 
vezérelhető tükrök). Ezek működése automatizálható, így önvezérlő mérőberendezések 
hozhatók létre, melyek a rögzített képi információ feldolgozásával képesek alkalmazkodni a 
mérés körülményeihez, a vizsgált jelenséghez. Az ilyen elrendezéseket adaptív 
mérőrendszereknek nevezzük.  
 Térbeli fénymodulátorok (Spatial Light Modulator - SLM) egyre modernebb 
eszközcsaládjának megjelenése a digitális hologramok optikai rekonstrukciójának 
fejlesztésében fontos. Ez új lehetőségeket jelent az összehasonlító mérések területén. Az SLM 
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valós tárgyról rögzített hologramok mellett számítógéppel generáltak optikai 
rekonstrukciójára is alkalmazható. 
 DHI és ESPI mérések megfelelő működéséhez biztosítani kell az interferometrikus 
elrendezések stabilitását, rezgésmentességét, ami ipari környezetben nehézkes lehet. Ennek 
kiküszöbölésére az utóbbi évtized egyik legintenzívebben kutatott részterülete a koherens 
optikai méréstechnikának a fázisvisszaállítás referenciahullám nélküli holografikus 
elrendezésben. Az eljárás alapja, hogy a tárgyról szórt hullám komplex amplitúdóját több, az 
optikai tengely mentén eltolt pozícióban rögzített intenzitásképből állítják vissza direkt vagy 
iteratív módon. Az irodalomban megtalálható eredmények még csak milliméter nagyságú 
tárgyak esetén említenek sikeres fázisvisszaállítást. Az aktuális kutatások fő célja a 
vizsgálható tárgyméret kiterjesztése és a tárgyak deformáció, elmozdulás mérésének 
megvalósítása, ami nagy előrelépést jelentene a koherens optikai méréstechnikában.  
 
 
Célkitűzések 
 
 
 Kutatómunkám során a BME Fizika Tanszék Optikai Méréstechnika Csoportjának 
munkájába kapcsolódtam be. Célul tűztem ki DHI és ESPI mérési módszerek 
továbbfejlesztését, új eljárások tervezését, kidolgozását. Céljaimat öt fő csoportban foglaltam 
össze (tézispontoknak megfelelően), mely kitűzéseket sikeresen el is értem.  
 

1. Csíkkompenzáció részletes vizsgálata. Mérési módszer kidolgozása a kompenzáláshoz 
használt virtuális elmozdulásprofil előzetes becslésére. Méréshatár 
kiterjeszthetőségének vizsgálata. Minősítő módszer bevezetése a felső méréshatár 
összehasonlító vizsgálatára. 

 
2. Interferogramok automatizált kiértékelésének kidolgozása digitális holografikus 

interferometriában. Sűrű csíkrendszerek kezelésének megvalósítása, összetett 
elmozdulásmezők komponensenkénti feldolgozása.  

 
3. Számítógéppel generált hologramok optikai rekonstrukciójának koherens optikai 

méréstechnikai felhasználása.  Az optikai rekonstrukció számítógépes modellezésének 
megvalósítása. Holografikus tárgymegvilágításon alapuló adaptív mérőrendszer 
fejlesztése tárgyak elmozdulásmezőjének és alakjának mérésre.  

 
4. Holografikus tárgymegvilágításon alapuló kétexpozíciós fáziskép számítás 

kidolgozása ESPI elrendezésben. Tranziens viselkedést mutató tárgyak 
elmozdulásmezőjének mérése. Módszer alkalmazása konkrét méréstechnikai probléma 
megoldására.  

 
5. Referenciahullám nélküli holográfia vizsgálata. Sikeres fázisrekonstrukció 

megvalósítása centiméter nagyságrendű tárgyakra. Módszer kidolgozása 
elmozdulásmező mérésére.  

 
A választott téma és a kitűzött célok aktualitása, hogy az aktív optikai elemek és a digitális 
feldolgozás fejlődése új lehetőségeket nyit a korábbi módszerek továbbfejlesztésére, új 
eljárások kidolgozására. 
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A kutatás során alkalmazott eszközök, vizsgálati módszerek 
 
 
 A kísérleteket a BME Fizika Tanszéken, az Optikai Méréstechnika Csoport 
laboratóriumaiban végeztem. A felhasznált fontosabb eszközök:  
 Koherens fényforrásként egy maximálisan 500mW fényteljesítményű, folytonos üzemű 
Kr-ion gázlézert (λ=647,1nm) és egy 50 mW-os szintén folytonos üzemű He-Ne gázlézert 
(λ=632,8nm) használtam. A felvételeket 1600*1200 és 1280*1024 képpont felbontású CCD 
kamerákkal rögzítettem, melyek képpontmérete 4,4µm és 6,7µm volt. A digitális hologramok 
optikai rekonstrukcióját egy 800*600 képpont felbontású folyadékkristályos térbeli 
fénymodulátorral (LC SLM) valósítottam meg, mely 32µm-es képpontmérettel rendelkezett. 
A leképezésekre különböző fókusztávolságú, fix és zoom objektíveket használtam. A 
hullámok fázistolását piezokristályra szerelt tükörlap segítségével oldottam meg (PZT 
mozgatású tükör), mely a kristályra kapcsolt, számítógéppel vezérelhető meghajtó feszültség 
változtatásával a síkjára merőlegesen mozgatható. Ezekből az elemekből állítottam össze a 
célkitűzéseimnek megfelelő mérési elrendezéseket. 
 Munkám során a felhasznált számítógépes programok nagy részét magam készítettem 
MATLAB programnyelven. Ezek alkalmasak DHI és ESPI mérések teljeskörű feldolgozására, 
szimulációjára, csíkkompenzációra, interferogramok automatikus kiértékelésére, az aktív 
optikai elemek vezérlésére. A feldolgozáshoz és szimulációhoz kiindulási pontot Kornis János 
által korábban Delphi nyelven írt programok és a HoloVision2.2 szabadon felhasználható 
szoftver dokumentációja szolgáltatta.  
 
 
 
Új tudományos eredmények 
 
 
PhD munkám fő eredményei a következő tézispontokban foglalhatók össze: 
 
 

1. tézispont [P1 P2, P6] 
 
 Eltérő érzékenységű mérési módszerek csíkkompenzáción alapuló kombinálásával új 
módszert vezettem be DHI mérések felső méréshatárának kiterjesztésére. Bebizonyítottam, 
hogy az elmozdulásprofil kisebb érzékenységű méréssel történő meghatározása, majd 
felhasználása az érzékenyebb módszer kompenzációjához egyesíti a mérési módszerek 
előnyeit, így az elmozdulásmezőt olyan tartományban és pontossággal sikerült mérnem, mely 
a módszereket önmagukban alkalmazva nem lett volna lehetséges. Részletesen megterveztem, 
optimalizáltam a mérés folyamatát, mely ismeretek alapján kiválasztottam a megfelelő eltérő 
érzékenységű mérési módszereket (DHI, érzéketlenített ESPI). Megvizsgáltam és 
összehasonlítottam a méréshatár kiterjeszthetőségének korlátait meghatározó tényezőket. 
Minősítő módszert vezettem be a felső méréshatár vizsgálatára, mellyel eltérő paraméterek, 
beállítások mellett végzett mérések méréshatárait összehasonlíthatóvá tettem. 
Bebizonyítottam, hogy ezzel az eljárással még azok az interferogramok is megfelelően 
kiértékelhetők, melyeken eredetileg a csíkok sűrűsége 1,5-2,2-szeresen meghaladta a Nyquist 
mintavételi limitet.  
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2. tézispont [P7, P8] 
 
 Felismertem, hogy a csíkkompenzáció a megfelelő algoritmusok kidolgozása után 
alkalmassá tehető összetett elmozdulásmezőhöz tartozó, sűrű csíkrendszert tartalmazó 
holografikus interferogramok automatizált kiértékelésére. Kidolgoztam az egyes elmozdulás-
komponensekre (deformációk, merevtestszerű elfordulások) jellemző csíkszerkezetek 
elkülönítésének, felismerésének elméleti hátterét. Megmutattam, hogy a feldolgozás során az 
egyes komponensek egymástól függetlenül kezelhetők. A felismerés és kompenzálás 
folyamatát algoritmizáltam (Matlab programnyelven programot készítettem), majd 
tesztfutásokkal optimalizáltam. Bebizonyítottam, hogy az elmozdulásmezők kiértékelése 
csíkkompenzáció segítségével akkor is automatizálható, ha az eredeti képen a kontúrvonalak 
felbonthatatlanul sűrűek, mivel véletlenszerűen alkalmazott kezdeti kompenzálásokkal a 
kiértékelő algoritmus konvergensé tehető.  
 

3. tézispont [P3, P9, P10] 
 
 Felismertem, hogy számítógéppel generált hologramokat és azok csíkkompenzációját 
használva SLM vezérlőjelként a holografikus tárgymegvilágítás a kamera képének 
feldolgozása, majd a szükséges információ visszacsatolása révén folyamatosan igazítható a 
mérés körülményeihez. Ez az adaptív mérőrendszerekre jellemző fő tulajdonság, mellyel az 
összehasonlító mérések elvén alapuló automatizált feldolgozást valósítottam meg. Ehhez 
kidolgoztam az aktív optikai elemek közös számítógépes vezérlését, az összehasonlító 
mérések numerikus szimulációját, valamint optimalizálással az SLM-et alkalmassá tettem 
digitális hologramok jó minőségű optikai rekonstrukciójára. Az eljárás nagy előnye, hogy 
csíkkompenzációval összehasonlítva kevésbé jelentkezik korreláció csökkenés, mely a 
holografikus megvilágítás ellenére is jobb minőségű interferogramokat eredményez. További 
előny, hogy ESPI mérések automatizált feldolgozására is mód nyílik. Bebizonyítottam, hogy a 
módszer elmozdulásmezők mérése mellett egyhullámhosszas alakmérések feldolgozását is 
nagyban egyszerűsíti, méréshatárát növeli.  
 

4. tézispont [P4] 
 
 Új mérési eljárást dolgoztam ki időben lassan változó elmozdulásmezők ESPI 
elrendezésben való mérésekor a fázisképek számolására. Felismertem, hogy megfelelő 
holografikus megvilágítás alkalmazásával egy deformáció előtti és utáni felvételből lehetséges 
különbségi fáziskép számolása. Ehhez az SLM-re mesterségesen fázismanipulált 
hologramokat küldtem vezérlőjelként, belekódolva a fázistolt állapotok számolásához 
szükséges információt. Megvizsgáltam a mérési módszer igényeit, lehetőségeit és korlátait. 
Szimulációs és mérési sorozatok bizonyítják, hogy a bevezetett módszer működőképes, 
tranziens folyamatok időfelbontásos mérésekor két állapot közötti elmozdulásmezőhöz 
tartozó fázisképek jó minőségű számolását teszi lehetővé. Az eljárást sikeresen alkalmaztam 
archeológiai minták melegítésen alapuló szerkezetvizsgálatára, a belső repedések érintés- és 
roncsolás-mentes beazonosítására.  
 

5. tézispont [P5] 
 
 Mérési elrendezéseket munkáltam ki és részletesen elemeztem a referenciahullám nélküli 
holográfiában. Optimalizáltam az iteratív fázisrekonstrukciós algoritmusok működését a 
megfelelő paraméterek megkeresésével. A terület irodalmában megtalálható eredményekhez 
képest kiterjesztettem a vizsgálható tárgyméretet az eddigi milliméter nagyságrendről néhány 
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centiméteresre és megvalósítottam elmozdulásmezők mérését is. Megmutattam, hogy a csíkok 
láthatósága közeltéri megvalósítás esetén a legnagyobb. Leképezéssel rögzített 
intenzitásképek esetén felismertem, hogy az iteratív fázisrekonstrukciós algoritmusokat 
módosítani kell, figyelembe véve az egyes síkokban a leképezés és annak véges apertúrájának 
hullámfrontra gyakorolt hatását. A szimulációs és mérési eredmények bizonyítják, hogy a 
rekonstruált fázisinformáció fizikailag helyes. 
 
 
 
Az eredmények hasznosítása 
 
 
 Az általam végzett kutatások alapkutatásnak minősülnek. Az eredmények alapján két 
módszert emelnék ki, melyek a későbbiekben ígéretesek lehetnek ipari alkalmazás 
szempontjából. Az egyik a holografikus megvilágításon alapuló adaptív mérőrendszer (3. 
tézispont), a másik pedig a folyamatosan változó elmozdulásmezők vizsgálatára kifejlesztett 
kétexpozíciós fázisszámítás (4. tézispont), mely szintén a tárgy megfelelő holografikus 
megvilágításán alapul. Dolgozatomban mindegyikhez már egy konkrét alkalmazási példát is 
bemutattam (motoralkatrész alakmérése, archeológiai minta szerkezetvizsgálata). A két 
eljárás elvi hátterét, felismeréseimet a későbbiekben szeretném szabadalmaztatni, majd a 
módszereket továbbfejlesztésük után laboratóriumi körülményekből ipari környezetbe 
átültetni. Véleményem szerint adaptív módon végzett alakmérésre, összehasonlító 
alakmérésre az iparban jelenleg nagy szükség van, anyagok interferometrikus úton történő 
gyors szerkezetvizsgálata pedig szintén ígéretes eljárásnak tekinthető.   
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